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اتحاد عین و ذهن از دیدگاه صدرالمتألهین و هگل

1

مهری چنگى آشتیانى2

استادیار دانشکده فنى و حرفهای دکتر شریعتى ،تهران ،ایران

چکیده
هگل بعد از کانت مسألهی شناخت را مهمترین اولویت خود قرار داد و در بحث شناخت از روش
دیالکتیک بهره جست؛ او مدتها قبل از اینکه وحدت عین و ذهن در هگل مطرح شود ،در اولین
کتاب خود پدیدارشناسى روح ،به تحلیل درجات و مراتب شناخت پرداخت .در مشرق زمین
مدرک و
صدرالمتألهین با بیان اصل و معقول و تعمیم دادن آن به سایر مراتب معرفت ،جدایى میان ِ
َ
مدرک را از میان برداشت و وحدت آن دور اثابت کرد .صدرالمتألهین با تکیه برمبانى اصالت وجود،
وحدت وجود ،تشکیک وجود ،حرکت جوهری ،حدوث نفس انسانى ،تجرد علم و وجودی بودن علم،
توانست به اثبات اصل اتحاد عاقل و معقول برسد .برطبق این اصل ،وجود صور اشیاء برای نفس
جزئى ،موجب فعلیت یافتن قوای نفس و عقول و سرانجام پیوند با عقل فعال مىشود .هرچند در مقایسه
دو فیلسوف احتیاط الزم را باید داشته باشیم ولى وحدت در همهی مراتب شناسایى است که هم در
مفهوم محوری
فلسفهی هگل و هم در فلسفهی صدرا دیده مىشود .در فلسفه هگل و مالصدرا
ِ
صیرورت و امکان فهم تدریجى امور بر اساس پدیدارشناسى جنبه فرعى و حاشیهای ندارد ،بلکه
نموداری از کل نظریههای آنهاست .البته هگل فقط به بعد تاریخى و فرهنگى این حرکت توجه کرد
ولى صدرالمتألهین به بعد وجودی این حرکت اهتمام ورزید.
کلیدواژهها :هگل ،صدرالمتألهین ،عین ،ذهن ،عقل ،نفس ،ادراک.
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مقدمه
یکى از مسائل مهم ،تبیین نحوه ادراک و شناخت است؛ این مسئله بعد از کانت و
مدرک
انقالب معرفتى که کانت به وجود آورد ،عمق بیشتری یافت ،کانت با بیان اینکه ِ

تنها به شناخت پدیداری (فنومن) قادر است و شناخت نومن (حقیقت و نفس االمر) غیر
ممکن است؛ را مبنای معرفت قرار داد.
مدتى بعد از این نظریهی کانت ،هگل تناقض موجود در فرضیه «شى فى نفسه»
کانتى را اثبات کرد.
مفهوم محوری صیرورت و امکان فهم تدریجى امور بر اساس پدیدارها در هگل از
ِ

ارکان نظریهی شناخت است ،تاریخ دارای صیرورت اجتنابناپذیری است؛ لذا این
صیرورت نهایتا به جلوههای هنر ،دین و فلسفه در انسان نمایان مىشود ،در حالى که
مالصدرا به مسئله تاریخ نپرداخته و بحث زمان را امر وجودی مىداند که دارای تشکیک
است .زمان و دهر و سرمد ،سه مرتبهی تشکیکى زمان هستند؛ صدرا انسان و جهان را
دارای مراتب متناظر باهم مىداند؛ که با هم سنخیت دارند ،بهطوری که باطن انسان با
باطن جهان متناظر است؛ انسان از طریق حرکت جوهری مىتواند فراتر از جهان متناهى
رود و استکمال وجودی پیدا کند.
هگل به ایدهآ لیسم عینى شهرت دارد و شناخت را سیر ذهن و روان مطلق در طول
تاریخ مىداند .منطق هگلى ،ذهن را در عین جاری مىداند .مالصدرا رئالیسم است او
همه چیز را عین مىداند و هر چیز غیر از وجود عینى را سایه و شوون وجود عینى
مىداند .ولى با این وجود مىتوانیم مالصدرا و هگل را عمیقا به گفتوگو وادار کنیم
بدون این که الزاما به اثبات موضع یکى و نفى دیگری بپردازیم.
مبانی معرفتشناسی مالصدرا
مالصدرا با اتحاد عاقل و معقول ،وجودی بودن علم ،تفاوت معقوالت اولیه و ثانویه و
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قاعده بسیطه الحقیقه وحدت وجود توانست وحدت عین و ذهن را به اثبات برساند.
حوزهی معرفتشناسى صدرا از هستىشناسى او قابل تفکیک نیست و معرفت و
ذهن ،رقیقه وجود عینى هستند.
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تبیین اتحاد عین و ذهن از دیدگاه صدرالمتألهین
در نظریه صدرا که مبتنى بر حرکت جوهری و تشکیک در وجود است ،نفس موجودی
است دارای مراتب و شئون ذاتى و تحوالت جوهری که به تدریج از کثرت بالفعل و
جسمانیت و مرتبه عقل هیوالنى در بدو پیدایش حرکت مىکند و با فاصله گرفتن از مرتبه
مادی و غلبه تجرد و وحدت ،به عقل و عاقل بالفعل تبدیل مىشود .ذات نفس ،با حرکت
استکمالى ،عقل و عاقل و معقول مىشود؛ چنانکه قبل از ارتقاء ،خیال و متخیل و قبل از
آن حاس و محسوس بوده و در واقع ،هر یک از اقسام ادراک عبارت است از ظهور نفس
در مرتبهای از مراتب وجودیش و ادراک عقلى ،ظهور نفس ارتقاء یافته ،در مقام عقل
ِ
بالفعل است.
عقل بالفعل شدن هم نه به انتقال صور به قوه عاقله است ،نه به انتقال و رفتن عاقله
به سمت صور و نه به حدوث صور عقلیه از خارج ذات ،بدون تغییر در ذات نفس است.
زیرا نفس با ذاتى قابل و منفعل و در حالىکه قوه محض و عاری از صور معقول است،
نمىتواند معقوالت را ادراک نماید ،مگر اینکه از طریق حرکت جوهری ،از درجهی
وجود خود صعود کند و در اثر آن ،با صور عقلیه که به حسب وجود ،نورانى و مجرد
صرفاند هم مرتبه و هم افق شده ،آنها را ادراک نماید.
اما نفس چگونه و به چه ترتیب به صور معقول دست مىیابد و صور چگونه در
نفس متحقق مىشوند؟
______________________________________________________
 .9اکبریان رضا ،حسین قاسمى« ،حل چالش ثنویت ذهن و عین در حکمت متعالیه مالصدرا» ،معرفت فلسفى،
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صدرالمتألهین در آثار خود ،همه جا تحقق صور جزئى را ناشى از انشاء و خالقیت
نفس دانسته اما در مورد ادراک صور عقلى ،مختلف سخن گفته است و مىگو ید :ادراک
کلیات و حصول صور معقول ،حاصل «اتصال» به عالم مجردات عقلى و «مشاهده»
ارباب انواع است که در اثر این مشاهده ،صور در نفس تجلى مىکنند و آن را عقل
بالفعل مىگردانند.

در جایى دیگر« 9اضافه اشراقى نفس» به ذوات و صور عقلى واقع در عالم ابداع را

موجب ادراک صور عقلیه مىخواند و در جایى دیگر به تفکیک و تفصیل نقش نفس
مىپردازد و مىگو ید نفس تا وقتى عقل هیوالنى است «قابل صور» عقلى افاضه شده از
جانب عقل فعال است ،ولى وقتى به عقل فعال متصل گردید «فاعل و خالق صور» شده،
قادر به انشاء آنها مىگردد.

2

و علت این اختالف در تعابیر ،اعتبارات مختلف در نفس و مراحل ادراک آن
برمىگردد به این معنا که نفس ناطقه در مقام صعود و ترقى وجودی ،با عقل فعال (مثل
نوری) متحد مىشود و در اثر این اتحاد ،حقایق را شهود مىکند؛ صدرا به اعتبار این
ترقى ،مالک تعقل را اتحاد با عقل فعال و شهود و قبول صور مىداند.
از نگاه صدرا شیخ الرئیس به سبب انکار حرکت جوهری و نفى تشکیک در وجود
نمىتواند بپذیرد که صور عقلیه ،با وجود نفس متحد شده ،مکمل جوهر آن مىشوند؛
همچنین نمىتواند بپذیرد که نفس با تحوالت جوهری به مقام تعقل مىرسد و صور
ادراکى ،در واقع اشتدادهای جوهری نفس هستند نه اعراض زاید بر وجودش .اما صدرا
بر خالف شیخ ،نفس را جسمانیه الحدوث و در عین حال موجود ذو مراتب دارای حرکت
استکمالى مىداند و معتقد است که نفس با هر ادراک ،بهتدریج از قوه به فعل و از نقص
______________________________________________________
 .9صدرالمتالهین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،الحکمه المتعاليه فى االسفار االربعه ،ج  ،3بیروت داراالحیاء
التراث العربى9179 ،م ،ج ،9صص.212-88
 .2همان.
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به کمال مىرسد و به همین دلیل از نظر وی مقام فعلیت محضى که شیخ از ابتدای
حدوث برای نفس قائل است ،غایت حرکت استکمالى نفس محسوب مىشود از دیدگاه
صدرا بنابر حرکت جوهری ،توارد صور و فعلیات به نحو لبس بعد از لبس است و نه به
نحو کون و فساد چنان که مشائین مىگویند.
فعلیتهای متوالى هر موجود ،تبدیل حدهای ناقص یک وجود به حدود کاملتر
همان وجود است .به همین دلیل برای تحقق استکمال ذاتى ،الزم نیست که موجود
متحرک ،معدوم گردد و موجود جدیدی پدید آید و یا استحاله و انقالبى رخ دهد.
در تبدیل موجود ناقص به کامل ،یک وجود است که دچار تغییرات استکمالى ذاتى
شده است و نقص و قوه آن به فعلیت و کمال تبدیل مىشود .پس اتحاد نفس با صور
معقول ،اتحاد دو موجود متحصل نیست و همچنین اتحاد مفهومى صور با جوهر عاقل
نیست؛ بلکه اتحاد امر المتحصل است با امر متحصل است؛ اتحاد دو شئ است که از
حیث وجود ،متحد و از حیث مفهوم مباین و متعددند .تکثر و تعدد مفهومى هم موجب
تکثر خارجى نمىشود .بلکه بر عکس ،هر چه وجودی کاملتر باشد مىتواند در عین
وحدت و بساطت ،جامع مفاهیم بیشتری باشد چنانکه نفس مجرد تام ،جمیع معانى
موجود و متفرق در جماد و نبات و حیوان و عقل مجرد را به نحو وحدت جمعى در خود
دارد.
ماده صور عقلیه است و صور عقلیه،
پس اتحاد است و اتحاد واقعى است .نفس ِ

کماالت اولیه نفس و عامل خروج آن از قوه به فعلیت قرار مىگیرند و حصول صور عقلى
ِ

در نفس و متحول شدن عقل بالقوه به عقل بالفعل حاکى از استکمال و اشتداد در جوهر

نفس است.
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صدرا معتقد است در تعقل ،ارتقاء مرتبه نفس مطرح است و تفاوت از حیث مراتب
______________________________________________________
 .9شیرازی ،رساله اتحاد عاقل و معقول ،مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألهین ،تحقیق و تصحیح حامد ناجى
اصفهانى ،تهران ،انتشارات حکمت9381 ،ش ،صص .71-81
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تجرید تابع استکماالت وجودی نفس مدرک است .پس نفس در حرکت و ارتقاء است و
مدرکات ثابتاند.
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صدرا بر خالف شیخ الرئیس ،نفس را جسمانیه الحدوث و در عین حال موجود ذو
مراتب دارای حرکت استکمالى مىداند و معتقد است که نفس با هر ادراک ،بهتدریج از
قوه به فعل و از نقص به کمال مىرسد و به همین دلیل از نظر وی مقام فعلیت محضى که
شیخ از ابتدای حدوث برای نفس قائل است ،غایت حرکت استکمالى نفس محسوب
مىشود.

2

مبانی نظری اتحاد عاقل و معقول در صدرالمتألهین
 .9وجود اصیل است و وحدت دارد.
 .2وجود مىتواند حرکت اشتدادی داشته باشد.
 .3سیالن و اشتداد وجود به تشخص آن لطمهای وارد نمىکند.
 .4سر این مطلب (که اشتداد و حرکت و سیالن ضرر به وحدت شخصى نمىزند)
این است که در حرکت اشتدادی به غیر از نقص وجودی ،چیزی زائل نمىشود ،بلکه بر
وجود شىء دائما اموری افزوده مىشود ،ولى نه بهصورت جدا و ضمیمه ،بلکه به صورت
متصل؛ کامل و ناقص یک حقیقت واحد شخصى مستمر هستند.
 .5به دلیل مقدمات قبل ،نفس با حرکت اشتدادی ،هم وحدت و هم بساطت خود
را داراست و نه وحدت و بساطت نفس ،مانع اشتداد است و نه اشتداد و حرکت تکاملى
مضر به وحدت و بساطت.
______________________________________________________
 .9شیرازی ،الشواهد الربوبيه فى مناهج السلوکيه ،جواد مصلح ،تهران انتشارات سروش9333 ،ش ،صص
243-242؛ همو ،مفاتيح الغيب ،صص585-582؛ همو ،رساله اتحاد عاقل و معقول ،صص.11-11
 .2آشتیانى ،سید جالل الدین ،شرح حال و آراء فلسفى مالصدرا ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه،
9387ش ،صص .921-924
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 .2گرچه نفس صورت است و صورت ،حالت قابلى ندارد که صورتى را بپذیرد و
صورتى را از دست بدهد ،ولى نفس ،صورتى است که مىتواند اشتداد وجودی پیدا کند
و قبول کمال نماید .پس صورت قابل است به یک معنا؛ معنایى که مضر به وحدت و
بساطت او نباشد.
 .1پس نفس به امداد فیض حق و افاضه کمال او ،به تکامل مىرسد و این امداد
بهوسیله مجاری فیض که مراتب تشکیکى وجودند تحقق پیدا مىکند.
 .8با توجه به نکات باال نفس انسان در سیر تکاملى ،نوع االنواع نیست ،بلکه نوع
متوسط است و ملکات و علوم ،فصل ممیز افراد انسانى است و انسانها را به انواع
مختلفى تبدیل مىکند.
 .1تفاوت معلوم بالذات و معلوم بالعرض
در تفاوت میان معقول بالذات و معقول بالعرض باید گفت بهطور کلى صورتهای
اشیاء همانطور که گفته شده است دو نحوه وجود به خود مىپذیرد .یکى صورت عینى و
مادی است که در ماده انطباع و وجود حاصل مىکند و به تعدد احکام و صفات ماده از
قبیل وضع و زمان و مکان و ...محکوم است و دیگری صورتى است که از ماده و به
متابعت از آن قهرا از لوازم ماده تجرید شده و در یکى از مدارک ذهن جای مىگیرد .حال
اگر این تجرید کامل شد؛ عقل آن را درک مىکند و اگر تجرید نافرجام گردید در سایر
قوای دراکه ذهن ادراک به عمل مىآید .مقصود از بالذات این است که این گروه
صورتها تعقل حقیقى و بىواسطه به عقل دارند و اگر نفس نیازمند باشد که این گروه را
نیز مانند معقوالت بالعرض بهواسطه صورتهای عقالنى دیگری درک نماید تسلسل در
صور عقلى الزم مىآید و درک هیچ حقیقتى ممکن نخواهد بود .معقول بالعرض نیز باید
با نفس یک نحوه تعلق و ارتباط داشته باشد و اضافه به حضور وضعى بین آن دو تحقق
یابد نه اینکه بهطور مطلق هرچه که خارج از نفس است معقول بالعرض گفته مىشود.

9
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 .9همو ،الحکمه المتعاليه فى االسفار االربعه ،ج ،3صص.393-392
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 .92عاقل و معقول و عالم و معلوم ،مفاهیم متضایف هستند و مفاهیم متضایف
بدون همدیگر درک نمىشوند و محال است مفهوم عالم را داشته باشیم و مفهوم معلوم و
علم را نداشته باشیم ،پس عاقل بدون معقول و عالم بدون معلوم و علت بدون معلول و
فوق بدون تحت نخواهیم داشت.
 .99مفاهیم متضایف خود به دو دسته تقسیم مىشوند :الف) محال است مصداقا
یکى باشند ،همچون علت و معلول ب) محال نیست که مصداقا یکى باشند ،همچون
عاقل و معقول که در علم نفس به خود ،یکى هستند و مصداق واحدی دارند ،گرچه به
نظر محال نمىباشد که در مواردی نیز غیر همدیگر باشند ،همچون علم نفس انسان به
غیر خود.
 .92اتحاد انواع متفاوت دارد ،در بحث اتحاد عاقل و معقول ،طبق حرکت جوهری
و اشتدادی ،نفس با مراتب وجود خود متحد مىگردد و اتحاد المتحص با متحصل
است.
انواع اتحاد
الف) اتحاد ماده و صورت که یکى بالقوه و دیگری بالفعل است.
ب) اتحاد عرض و جوهر که هر دو بالفعل هستند ،ولى نحوه وجود یکى بهگونهای
است که قائم به غیر است و وجود فى نفسه لغیره دارد و وجود لنفسه ندارد؛ یعنى محال
است بدون تکیه و عروض بر غیر در خارج محقق گردد.
ج) اتحاد علت هستىبخش و معلول که طبق نظر مالصدرا معلول از مراتب و
شؤون وجود علت است.
د) اتحاد شىء با صفات وجودی خود و در واقع اتحاد شىء با محموالتى که عین
وجود آن شىء هستند ،همچون وحدت و وجود که وحدت عین وجود است (که در
اینجا تعبیر وحدت دقیقتر است).

اتحاد عین و ذهن از دیدگاه صدرالمتألهین و هگل 15/

ه) اتحاد شىء با آنچه از کماالت وجودی که بر او افزوده مىشود و عین اوست و
در واقع شىء دارای اشتداد وجودی مىگردد .به عنوان مثال ،طبق حرکت جوهری و
اشتدادی نفس در جهت کماالت وجودی ،نفس با مراتب وجود خود متحد مىگردد و به
تعبیر دقیقتر در سیر کمالى دارای اشتداد وجودی مىگردد و این اشتداد ،وجود واحد
نفس را متعدد نمىکند ،بلکه نفس واحد ،امتداد وجودی و اشتداد وجودی پیدا مىکند.
 .93حرکت جوهری نفس ،حرکتى اشتدادی است؛ یعنى نفس با دسترسى به علوم
و کماالت نفس ،اشتداد وجودی پیدا مىکند.
 .94ادراکات و علوم تصوری و تصدیقى مجرد هستند.
 .95اضافه شىء بهمراتب تشکیکى خود و ارتباط مراتب مختلف شىء واحد با
همدیگر که مراتب تعدد خارجى ندارند ،بلکه در تحلیل عقلى ،از آنها مفاهیم متعدد
انتزاع مىگردد.
اضافه و نسبت دو چیز انواع گوناگون دارد:
الف) اضافه حال و محل ،همچون چای و لیوان و یا گندم و ظرف آن.
ب) اضافه عرض و جوهر که عرض ،عارض بر جوهر مىشود و زاید بر آن است
(در نظر مشهور).
ج) اضافه ماده و صورت که یکى فعلیت به دیگری مىبخشد و اضافه امر بالقوه و
بالفعل است.
د) اضافه شىء به صفتى که مصداقا با او متحد است ،مثل اضافه حرکت به جسم
که حرکت نحوهی وجود جسم و عین وجود اوست.
ه) اضافه شىء بهمراتب تشکیکى خود و ارتباط مراتب مختلف شىء واحد با
همدیگر که مراتب تعدد خارجى ندارند ،بلکه در تحلیل عقلى ،از آنها مفاهیم متعدد
انتزاع مىگردد.
بودن معقول نیز عین ذات
بودن عاقل ،عین ذات عاقل است و معقول ِ
 .92عاقل ِ
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معقول است؛ یعنى عاقل ،عاقل بالذات است و معقول ،معقول بالذات است ،همچون
معلولیت معلول که عین ذات معلول ،و علیت علت که عین ذات علت است .در واقع
ِ

مىتوان گفت اشراف عالم نسبت به معلوم و یا شهود عالم نسبت به معلوم عین ذات عالم

و حضور معلوم نزد عالم ،عین معلوم است و اگر عاقل بودن نفس عین ذات نفس نباشد،
اوال :اسناد عاقلیت به آن ،مجازی خواهد بود و ثانیا :به تعداد معقوالت نفس باید عاقل
داشته باشیم.
 .91اتحاد دو امر بالفعل و دو وجود جدا و دارای تشخص ،محال است ،زیرا واحد
شدن این دو شىء به این است که دو فعلیت تبدیل به یک فعلیت بشود و دو شىء تبدیل
به یک شىء گردد ،در این صورت یا هر دو فعلیت باقى است یا هیچکدام باقى نیست و یا
فقط یکى باقى است .در صورت اول ،وحدت حاصل نشده و در صورت دوم ،چیزی
باقى نمانده است ،لذا وحدت و اتحادی در کار نیست ،و در صورت سوم نیز وحدتى
حاصل نشده و آن واحد از اول هم واحد بوده است.
و اتحاد دو مفهوم مغایر نیز محال است .لذا اتحاد وجود و ماهیت ،ماده و صورت
و جوهر و عرض (اعم از اینکه عرض از شؤون جوهر باشد یا وجود فى نفسه عرض،
عین وجود لغیره آن باشد) اتحاد واقعى است و نیز اتحاد شىء با مراتب اشتدادی خود یا
اتحاد شىء با صفات وجودی آن ،یعنى صفاتى که با شىء به وجود واحد موجودند.
مرحوم مالصدرا اتحاد را در سه نوع ادراک مىپذیرد؛ یعنى اتحاد عقل و عاقل و
متخیل و متخیل.
معقول؛ حس و حاس و محسوس و خیال و ٍ

بعد از ذکر مقدمات یادشده ،مدعای مالصدرا را مىتوان چنین توضیح داد:

ادراکات نفس ،وجودی زاید بر وجود نفس ندارند ،بلکه عین وجود نفس هستند و با
نفس انسان به وجود واحد موجودند و نفس انسان با این ادراکات ،کاملتر مىشود و این
ادراکات سیر تکاملى نفس را به عهده دارند و همه مراتب نفس به وجود اشتدادی و
جوهری واحد نفس موجودند و حتى ادراکات نفس را باید شبیه بهصورت قلمداد کرد نه
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عین صورت و اتحاد آنها با نفس ،قویتر از اتحاد صورت و ماده است و نفس موجود
مجرد بالفعلى است که قابلیت اشتداد جوهری و استکمال جوهری را داراست و با این
ادراکات و نیز صفات کمال دیگر ،کامل مىگردد.
و به تعبیر دیگر ،نفس انسان هنگامى که هیچ صورت ادراکى ندارد؛ همچون سنگ
سیاهى است که مرآت هیچ چیزی نیست و با این ادراکات ،شفاف و صیقلى مىشود ،به
گونهای که مرآت غیر مىگردد و هر چه ادراکات نفس بیشتر مىشود ،نفس نورانىتر و
شفافتر مىگردد و نفس بدون ادراک تاریک است و شىء تاریک مرآت هیچ چیزی
نخواهد بود ،بلکه با ادراکات ،کمکم شفاف مىشود و همچون نابینایى است که بهتدریج
بینا مىگردد و چنین نیست که صورت ادراکى مىآید و نفس آن را مشاهده مىکند ،بلکه
صورت ادراکى نفس را بینا مىکند.
َ
مدرک و مدرک را به
صدرالمتألهین بامبانى خاص خود و برهان تضایف ،اتحاد ِ

اثبات رسانید ،ایشان در اسفار مىگو ید :چون عاقلیت و معقولیت متضایفند و متضایفین
در تمام اوصاف و شئون متکافئند و معقولیت صورت معقوله طبق تحقیق ،ذاتى و در
مرتبه ذات او است عاقلیت به حکم تضایف و تکافو نیز در مرتبه ذات اوست؛ بنابراین
عاقل و معقول در وجود متحدند.

9

در واقع ،حاصل این برهان این است که هر موجودی که نسبت به امری بالقوه است
(یعنى آن راندارد) باید به او اعطا گردد ،ونفس فاقد ادراک نیز مدرک بالقوه است ،پس
باید ادراک به او افاضه گردد و ادراک نفس به افاضه صورت معقوله به اوست به نحوی که
با او متحد گردد و او را از بالقوه بودن به بالفعل بودن تبدیل مىکند و این امر جز با اتحاد
امکان ندارد.

______________________________________________________
 .9مصلح ،جواد ،فلسفه عالى یا حکمت صدرالمتالهين ،تهران9338 ،ش ،ص.73
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هگل
هگل برای پدیدهشناسى آگاهى که یک مرحله از سیر دیالکتیکى ذهنى است .به مرحله
آگاهى محض ،خودآگاهى ،خود یا عقل قائل بود.
آگاهى محض که ویژگى اساسى آن مستقل شناختن عین و بیگانه ساختن آن از
ذهن بود و عین را حقیقت دستنیافتنى ذهن مىداند که خود دارای سه مرحله یقین
حسى ،ادراک حسى ،فاهمه حسى است.
یقین حسى که نخستین مرحله آگاهى محض است ،بیانگر پیوندی مستقیم و میان
َ
مدرک و مدرک است در این
عین و ذهن است یا به عبارتى دیگر ارتباطى بىواسطه میان ِ
مرحله ذهن از هیچگونه اختالف یا پیوند میان عینها خبر ندارد.
پس عین در نظر ذهن در انزوای مطلق درمىبرد .و با هیچ چیز رابطه ندارد؛ بنابراین
یقین حسى ،حاصل کار تجریدی احساس محض است و همین خاصیت (یقین حسى)
موجب صعود دیالکتیکى آن به سطح ادراک حسى مىشود .زیرا آگاهى حسى از یکسو
تالش مىکند تا عین فردی را دریابد ولى از سوی دیگر این عین فردی چیزی بىمعنى و
ناشناختنى است.
هدف یقین حسى شناخت عین فردی است ،اما هرگاه بخواهیم بگوییم که این عین
فردی چیست ،ناگزیر باید به این عین فردی ،خاصیت کلى بدهیم و این برخالف یقین
حسى است و بدین ترتیب یقین حسى باطل شده و ادراک حسى پدید مىآید.

9

در این مرحله آشکار مىشود که تنها چیزی که حواس مىتواند درک کند ،عین مقید
به کلیت است؛ اما ادراک حسى خود نیز دچار تضاد مىشود ،تضادی که پیش مىآید
میان فرد و کلى است آنچه به ادراک در مىآید ،جنبه فردی دارد ولى در عین حال چون
عین است و عین مجموعهای کلى است .چیزی که به ادراک در مىآید در آن واحد هم
______________________________________________________
 .9استیس ،والتر ترنس ،فلسفه هگل ،ترجمه حمید عنایت ،ج ،2تهران ،انتشارات آموزش انقالب اسالمى،
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مدرک مجموعهای از
فرد است و هم فرد نیست و در نتیجه معلوم مىشود که عین ِ
تضادهاست و این تضاد موجب مىشود که آگاهى از مرحله ادراک حسى اوج گرفته و به

مرحله فاهمه برسد.
مرحله فاهمه
در مرحله فاهمه ،ذهن ،کلى را حقیقت دانسته و عین محسوس فردی را نمایش و صورت
ظاهر مىشمرد و بدین ترتیب کثرت جهان محسوسات همچون حجابى تصور مىشود
که در پشت آن جهان حقیقى (جهان کلیات برتر از حس) نهفته است .همین تعارض
میان جهان حسى و جهان حقیقى موجب تکامل دیالکتیکى آگاهى مىشود و بدین
ترتیب دومین مرحله از پدیدهشناسى آگاهى (خودآگاهى) نام دارد آغاز مىشود .چنانکه
گفتیم ویژگى عمومى آگاهى محض این بود که عین را مستقل از ذهن مىدانست اما
خاصیت خودآگاهى این است که عین رانه وجودی بیگانه بلکه وجودی یگانه ،با
خو یشتن مىداند.

9

در مرحله قبل ،آگاهى به وجود دوجهان مستقل از هم اذعان کرده بود ،اما در
مرحله خودآگاهى ذهن در مىیابد که جهان کلیات چیزی جز خود آن نیست و در واقع
آگاهى برجهان ،آگاهى برخویشتن است .انتقال از مرحله آگاهى به ساحت خودآگاهى
بدین طریق صورت مىگیرد که فاهمه در مىیابد که حقیقت عین در کلیات محض است
اما هر کلى صرفا اندیشه است و در واقع حاصل تفکر ذهنى مىباشد.
بنابراین ذهن در مىیابد که حقیقت عین چیزی جز خود ذهن نیست.
خودآگاهى در مرحله نخست به شکل میل پدیدار مىشود .زیرا آگاهى پى برد.
عین همان خودش است .با این وجود هنوز عین خارجى مانده است و پارهای از جهان
______________________________________________________
 .9همان ،ص.588
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محسوب مىشود.

9

خودآگاهى فقط هنگامى مىتواند بر این تضاد درونى چیره شود و به پایه کمال
برسد که خاصیت استقالل عین را از میان ببرد ،خودآگاهى برای از بین بردن استقالل
عین ،آن را در خود جذب مىکند ،این روش خودآگاهى (میل) نام دارد .در سادهترین
شکل ،میل یعنى گرسنگى ،من با خوردن خوراک که در آغاز بهعنوان عینى مستقل در
برابر من ،عرض وجود مىکند آن را جزئى از خود مىکنم و بدین ترتیب ذهن و عین یا
مدرک و مدرک وحدت مىیابند.
اما و یژگى میل انسانى این است که بر میل دیگری تعلق مىگیرد .به عبارت دیگر
میل به آنچه که دیگری به آن میل کرده است ،تعلق مىگیرد ،این یک میل انسانى است
پس وجود انسانى محقق نمىشود مگر آنکه حداقل دو میل در مقابل یکدیگر باهم
روبهرو شوند .هگل این مرحله از خودآگاهى را خودآگاهى بازشناس مىنامد.

2

در این مرحله خودآگاهى برای آنکه بتواند بهعنوان واقعیتى شناخته شده ،محسوب
خود دیگر را از میان ببرد تا آن را بهطور مطلق وابسته به خویش
شود ،باید استقالل ِ

گرداند .این نتیجه در تاریخ بهصورت رسم بندگى ظاهر مىشود ،بدین معنا که هر خودی
مىکوشد تا خود دیگری را از میان بردارد تا خو یشتن را همچنان همه حقیقت پندارد.
به همین جهت پیکاری برسر مرگ وزندگى میان خودها واقع مىشود .در نبرد میان
خودها یکى در اثر ترس تسلیم دیگری مىشود .امیال خویش را نادیده گرفته و میل
دیگری را برآورده مىسازد که چنین کسى برده (بنده) نام دارد و کسى که دیگری او را

بهعنوان خودآگاهى بشناسد ،خدایگان نام دارد .در این وضعیت تنها خدایگان از
استقالل برخوردار است و بنده به مرتبه (چیز) تنزل پیدا کرده است .اما این وضعیت نیز
بهخاطر تضادی که در خود دارد ،خودآگاهى خدایگان را مجبور مىسازد و به استقالل
______________________________________________________
 .9هگل ،گئورک ،مقدمهای برپدیدارشناسى روح ،ترجمه محمود عبادیان ،ارومیه ،نشرانزلى9338 ،ش ،ص.8
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بنده اعتراف کرده و آن را بهعنوان خودآگاهى مستقل بپذیرد .این مرحله که آخرین مرحله
از مراحل تکامل دیالکتیکى خودآگاهى است ،خودآگاهى همگانى را اینگونه از مرحله
قبل استنتاج مىنماید .خدایگان خواهان آن است که ارجش بهعنوان خدایگان باز
شناخته شود ،ولى تنها در صورتى مىتواند به این هدف دست یابد که دیگری رابنده خود
کند .اینجاست که خدایگان در مىیابد که استقالل او وابسته به استقالل بنده است .و
همین نکته استقالل بنده را ثابت مىکند و خدایگان چون به استقالل بنده معترف شود،
باید او را بهعنوان وجودی دارای خودآگاهى بداند .زیرا استقالل و خودآگاهى هر دو یک
چیز هستند .بدین ترتیب خدایگان و بنده ،به خودآگاهى یکدیگر اذعان مىکنند و آن را
مىپذیرند این پذیرش متقابل همه خودها که «خودآگاهى همگانى» نام دارد آخرین
مرحله تکامل خودآگاهى است ،اما سیر تکامل آگاهى تا همین مرحله متوقف
نمىشود.

9

زیرا تناقضات و تعارضهای موجود در خودآگاهى زمینه صعود آن را به آخرین
مرحله تکامل آگاهى یعنى خرد یا عقل فراهم مىآورد .در این مرحله ذهن برای
تضادهای نهفته در مرحله خودآگاهى چارهجو یى کرده و یکبار دیگر به وحدت عین و
َ
مدرک و مدرک پى مىبرد .چنانچه دیدیم در آخرین
ذهن و یا به عبارت دیگر اتحاد ِ
مرحله خودآگاهى ،خدایگان و بنده ،استقالل یکدیگر را مىپذیرند ،اما چون هر فرد،
دیگری را در حکم خودآگاهى دیگری مىپذیرد ،بدین معنى است که خود دیگر چیزی
جز من است ،یعنى ،هر خود دیگری را موضوع خویش قرار داده و با مشاهدهی آن
خویشتن را مىبیند ،پس در اینجا دو عامل وجود دارد ،عینى بهعنوان غیرمستقل و
دیگری عین بهعنوان خود من ،در مرحله عقل ذهن به تفاوت میان خود و موضوع خود پى
برده ولى با این وجود تفاوت میان خود و موضوع خود یا به عبارت دیگر تفاوت میان
______________________________________________________
1. Hegel, G. W. F., Hegel's Science of Logic Paperback, A. V., Miller
(trans.), Humanity Books Publication, 1991.
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َ
مدرک و مدرک واقعى مىداند زیرا ذهن این تفاوت را درون خود مىداند .هگل معتقد
ِ

است خرد یا عقل مرحلهای از تکامل ذهن است که در آن ذهن به وحدت ضدین آگاه
َ
(مدرک و مدرک) که غیرممکن تصور
مىشود .پس خرد یا عقل؛ اجتماع ذهن و عین ِ
9
مىشود را مىپذیرد.
َ
مدرک و مدرک در پرتو اصل وحدت ضدین که عقل مبتنى
به عبارت دیگر سرانجام ِ
بر آن است در عمیقترین معنا باهم اتحاد مىیابند .از آنچه در مورد پدیدارشناسى
آگاهى هگل به اختصار بیان شد چند نکته روشن مىگردد .اوال اینکه در نظر هگل
معرفت دارای مراتبى است که از آگاهى محض تا ساحت عقل را فرا مىگیرد و ناگفته
پیداست که در نظر وی ،عالىترین مرتبهی شناخت ،معرفت عقلى مىباشد.
َ
مدرک و مدرک در همهی مراحل معرفت
ثانیا اینکه وحدت ذهن و عین و اتحاد ِ

بالنسبه موجود مىباشد.

برای مثال یقین حسى که نخستین مرحله آگاهى محض است ،بیانگر پیوندی
َ
مدرک و مدرک است.
مستقیم میان عین و ذهن یا به عبارت دیگر ارتباطى بىواسطه میان ِ

به همین ترتیب میل که نخستین مرحله از مراحل تکامل خودآگاهى است ،مبتنى بر
وحدت عین و ذهن مىباشد و در آن خودآگاهى استقالل عین را در خود جذب مىنماید
َ
مدرک و مدرک در این مرحله یکبار دیگر به هدف دست
و به دین ترتیب عین و ذهن یا ِ

مىیابند؛ اما این اتحاد عین و ذهن در مراحل یقین «حسى» و (میل) به دلیل وجود
تناقضات فرد مىباشد و از بین مىرود و به عبارت دیگر وحدت کامل در این مراحل
حاصل نمىشود ،اما در مرحله عقل که مبتنى بر اصل وحدت ضدین است ،اتحاد به
َ
مدرک و مدرک دو رویه یک حقیقت واحد
نحوی حاصل شده به گونهای که در آن ِ
محسوب مىشوند.
هگل برای عقل که عالىترین مرحله شناسایى است ،مراحلى را قائل مىباشد .او
______________________________________________________
 .9استیس ،فلسفه هگل ،ص.931

اتحاد عین و ذهن از دیدگاه صدرالمتألهین و هگل 923/

معتقد است تنها زمانى عقل مىتواند این وحدت اندیشه و موضوع اندیشه ،یا به عبارت
َ
مدرک و مدرک را به نحو کامل دریابد که عقل نه فردی بلکه کلى مىباشد.
دیگر وحدت ِ
َ
مدرک و مدرک در آن به نحو کامل
به عبارت دیگر در نظر هگل ،عقل کلى است که ِ
اتحاد مىیابند به عقیده هگل دستیابى انسان به دانش ،تنها با درگذشتن از حد خود تنها و

ذهن فردی و تبعیت از عقل کلى میسر مىگردد؛ اما نحوه گذر از مرحله ذهن فردی به
ذهن کلى را باید در روش دیالکتیکى حاکم بر فلسفه هگلى جستوجو کرد.
شناخت مطلق در هگل
هگل برخالف شلینگ معتقد بود که با انتزاع ظاهری و شهود بىواسطه مىتوان به
شناخت مطلق دست یافت ،بلکه تنها راه رسیدن به شناخت آن را به گذر از راه علم
دانست ،به عبارت دیگر ،کل صرفا سرشتى است که تنها با تحول خود به کمال مىرسد و
مطلق اساسا نتیجهای است که تنها در پایان کار چیزی مىشود که در حقیقت نیست.
مطلق یا اندیشه خود اندیش ،در سه مرحله خودآگاه شده و به شناخت خویش دست
مىیابد .نخست اینکه مطلق خودش را بهصورت بىواسطه در معرض آگاهى درونى
خویش قرار مىدهد .و خود را تعقل مىکند .در مرحله دوم مطلق از طریق طبیعت پا به
عینیت گذارده و تجسم مىیابد سرانجام در مرحله سوم مطلق از رهگذر اذهان متناهى در
تاریخ تجلى یافته و در هنر دین و فلسفه خود را بهعنوان مظهر روح مطلق باز مىشناسد.
به این ترتیب روح مطلق از سه مرحله بى واسطگى ،بیگانگى و نفى گذر مىکند.
اگر همانطور که هگل معتقد است که عقالنى همان واقعى و واقعى همان عقالنى
باشد یا به عبارت دیگر معقول همان محسوس و محسوس همان معقول باشد.
بدین معنا که واقعیت همان فرآیند ضروری است که عقل نامتناهى یا اندیشه خود
اندیش خود را در آن تحقق مىبخشد و از سوی دیگر ،امور واقع یا محسوس همان
تجسم و تجلى عقل نامتناهى مىباشد .پس مىتوانیم بگوییم که طبیعت و روح بشری
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بهسوی همان مرحلهای است که در آن ایده سرمدی ،یا گوهری جاودانه خود را نمایان
مىکند.

9

کار فلسفه بازسازی این خود نمایانگر است که در سه بخش منطق ،فلسفه طبیعت
و فلسفه روح مىپردازد.
 .1منطق
در منطق از معقوالت هستى که ذات و صورت معقول است ،بحث مىکند.
حوزه هستى شامل معقوالت اصلى و فرعى مىشود ،وجه مشخص هستى عدم
وساطت است.
معقوالتى که در این حوزه قرار دارند معقوالت ساده و بى واسطه هستند.
معقوالت ذات به حوزه واسطه دار مربوط هستند معقوالت ذات جفت جفت
مىشوند مانند علت و معلول ،جوهر و عرض و حوزه سوم صورت معقول است؛ که
جامع و وساطت و عدم و وساطت است.
بنیاد صورت معقول ،اصل وحدت اسرار است اصل وحدت ضدین خاصیت عقل
است.

2

ذهن پس از ارتقاء آگاهى به مرحله عقل که در آن ذهن قادر به وحدت دادن اضداد
مىشود مىرسد.
 .2فلسفه طبیعت
مطلق پس از گذر از منطق ،مرحله دوم از طریق طبیعت پا به عینیت مىگذارد ،یعنى
______________________________________________________
 .9کاپلسون ،فردریک ،تاریخ فلسفه ،ج  ،8ترجمه داریوش آشوری ،تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى،
9381ش ،ص.983
 .2استیس ،فلسفه هگل ،ص.517

اتحاد عین و ذهن از دیدگاه صدرالمتألهین و هگل 925/

خود را به طبیعت نمایان مىکند.
تصور طبیعت نیز مبتنى بر اصل دیالکتیکى است .لذا فرآیند آن نیز برسه پایه وضع،
وضع مقابل و وضع مجامع است.
که به ترتیب هگل آن را به مرحله افزاری ،مرحله طبیعى ،اندامى نامگذاری مىکند.
مرحله افزاری :مثال منطقى در حوزه اندیشه ،جنبه ذهن دارد و اما در طبیعت به
ضد خود تبدیل مىشود و عینیت مىیابد.
مرحله طبیعى :ماده بهصورت مجزا مشاهده مىشود .به عبارت دیگر ماده هنوز
عینیات خاص کسب نکرده است و تعیین خاص نیفتاده است.
مرحله اندامى :در این مرحله گذر از مرحله طبیعى است.
به مرحله اندامى از طریق فعل و انفعاالت شیمیایى صورت مىگیرد ،به گونهای که
شىء طبیعى غیرزنده در اثر فعل و انفعاالت شیمیایى به صورت ارگانیزمى زنده متجلى
مىشود.
 .3فلسفه روح
آخرین بخش دستگاه فلسفى هگل است .فلسفه روح هم به سه حوزه تقسیم مىشود
نخستین حوزه ،مرحله تطور روح ذهنى نام دارد.
که محتوای آن ،ذهن انسان است به مانند ذهن نفس فردی است در اینجا روح
بهعنوان حاصل یگانگى مثال و طبیعت ،مورد توجه واقع مىشود که به «روح نهفته»
نامگذاری مىشود.
در مرحله دوم فلسفه روح ،روح از حال اصلى خود خارج مىشود و در جزء خود
آشکار مىشود در اینجا خاصیت ذهن روح جای خود را به ضدخود یعنى عینیت
مىدهد.
همچنانکه مثال به حال خارجیت درآمد جهان عینى را آفرید.
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اکنون نیز ذهنیت روح جهان عینى ،بیرون از خو یش را مىآفریند .ولى این جهان،
ماده خام نیست ،بلکه جهان روحانى است این جهان در عین اینکه خارجى و عینى
است اما با من یگانه هستند و در واقع تجسم عینى من هستند.
ولى نه تجسم عینى من تنها ،بلکه تجسم عینى نفس کلى که میان همه آدمیان
مشترک است و خالصه تجسم عینى روح کلى انسانها هستند .پس این جهان از یک
طرف عینى و از سوی دیگر ،آشکارا جنبه روحى دارد (زیرا محصول ذهن و هوش
هستند) .سومین بهره بزرگ فلسفه روح ،روح مطلق نام دارد.
روح مطلق تظاهرات روح آدمى در هنر ،دین و فلسفه است .روح متعلق جامعه،
روح ذهنى و روح عینى است .و تنها در اینجاست که روح سرانجام مطلقا آزاد و بى
پایان و کامال مشخص مىشود روح در مرحله کمال خود ،یعنى فلسفه در مىیابد که
خود همه حقیقت است؛ زیرا روح فلسفى جهان را ،همه تظاهر اندیشه ،یعنى نفس
خویش مىبیند .و در مىیابد که جهان همان خودش است؛ به عبارت دیگر ،جهان که
عین یا موضوع روح است با خود روح که همان ذهن است ،یکى مىشود.
وجوه تشابه هر دو نظر یه
در مقایسه فلسفه هگل و مالصدرا دیدگاه مختلف وجود دارد.
الف) بعضى آرای این دو را در در مسئله تضاد قابل قبول دانستهاند .بعضى به
شباهت عاقل در اندیشه مالصدرا با سوژه در فلسفه هگل اشاره کردهاند و در بحث اتحاد
عاقل و معقول سوژه در فلسفه مدرن را و معقول بالذات را در اندیشه مالصدرا و ایده در
علم و منطق یکى دانستهاند.
معقول بالذات صدرایى را همان  ideeدر علم منطق هگل مىدانند.
روشن مىشود که صدرا همانند هگل برای عقل مراحلى را قائل مىباشد بهعالوه
صدرا به عقلى مستقل از عقول جزئى به نام عقل فعال معتقد است که بىشباهت به عقل

اتحاد عین و ذهن از دیدگاه صدرالمتألهین و هگل 921/

کلى در فلسفه هگل نمىباشد .عقل کلى در فلسفه هگل خود را در طبیعت متجلى
ساخته است .در فلسفه هگل ،طبیعت ،تجلیات عقل یا روح آن مىباشد.
مشترک مالصدرا و هگل در بحث معرفتشناسى توجه به کلیات ،صیرورت،
وحدت عین و ذهن ،اهمیت دادن به عقل است.
مدرک و
یکى دیگر از وجوه اشتراک معرفتشناسى هگل و صدرالمتألهین اتحاد ِ

َ
مدرک است که مبتنى برمبانى فلسفى خاص خودشان است.

اما از سوی دیگر همین مبانى فلسفى خاص هگل و صدرالمتألهین چنان تأثیر
عمیقى در معرفتشناسى آنان مىگذارد که هریک از این نظریات را در زمره یکى از
مکاتب معرفتشناسى قرار مىدهد.
اختالفات دو دیدگاه
در فلسفه هگل اولین مرحله از مراحل روح ذهنى ،جان قرار دارد و مىتوان گفت هگل
واژه جان را به معنای پستترین پایه قابل تصور ذهن بهکار مىبرد.
پایهای که ذهن در آن قادر به ادراک حسى هم نیست .و هنوز در حالت نیمه آگاهى
وجود دارد .به عبارت دیگر هنوز ذهن اسیر طبیعت است.
هرچند در این مرحله از ذهن ،حتى قادر به ادراک حسى نیست ،اما با این وجود،
هگل در مراحل تکامل آن به نوعى اتحاد میان عین و ذهن را قائل مىشود.
برای مثال در کیفیات طبیعى که اولین مرحله از مراحل جان طبیعى مىباشد .به
نحوه اتحاد میان عین و ذهن را نشان مىدهد.
سپس کیفیات طبیعى در هگل را اینگونه توصیف مىکند.
«این اعیان طبیعى برای ما وجود دارند نه برای جان ابتدایى که هنوز تا مرحله
آگاهى از اعیان خارجى راهى طوالنى در پیش دارد و چون هیچچیز بیرون از آن نیست،
خود جامعه همه وجود است ،پس هرچه هست باید درون آن باشد .بدین ترتیب آثار
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گوناگون محیط برای آن در حکم آثار اعیان خارجى نیستند بلکه همچون حاالتى از
هستى خود آن دو درون آن هستند و موجد کیفیات آن هستند و چون سراسر زندگى آن
هنوز جزئى از زندگى مشترک طبیعى است .این کیفیات جنبه طبیعى دارند و به همین
9

سبب کیفیات طبیعى نام دارد».
َ
مدرک و مدرک را به نحو
همین اتحاد ذهن و محتوای آن ،یا به عبارت دیگر وحدت ِ

عمیقتری در آخرین مرحله انسانشناسى-جان که هگل آن را جان بالفعل نامیده است،

مىتوان مشاهده کرد .جان که در مرحله احساس خود 2دارای دو بخش ممتاز «خود» و
«محتوا» شده بود ،در این مرحله یکبار دیگر وحدت مىیابد .در این مرحله آشکار
مىشود که جان بىمحتوای خود هیچ و پوچ است .به نحوه که محتوای جان همان خود
جان است به عبارت دیگر جان بالفعل حالتى از ذهن است که درآن جان در مىیابد که
محتوایش چیزی بیگانه از خود نیست و خود نه فقط یک نیمه بلکه هر دو نیمه نفس را در
بر مىگیرد.

َ
(مدرک و مدرک) در مرحله
و بدین ترتیب هگل بار دیگر وحدت عین و ذهن ِ

انسانشناسى-جان اشاره مىکند و چنانکه گفتیم در این مرحله هنوز ذهن چیزی فردی و
یک گوهر است که جنبه درون ذاتى محض داشته و همه دنیای خود یعنى احساسات و
تأثر است خویش را در برمىگیرد .به عبارت دیگر جهان اعیان ،جهان خارج برای آن
وجود ندارد ،اما در عین حال هگل به موردی از اتحاد جان و محتوا اشاره مىکند.
درصورتىکه صدرالمتألهین هرگز وحدت را در این مرحله نمىپذیرد.
وی عقیده دارد نفس قبل از مرحله احساس و تعقل درمرتبه عقل هیوالنى قرار
داشته و در آن مرحله نفس تنها استعداد پذیرش معقوالت را دارد.
صدرالمتألهین همین مطلب را در شواهد الربوبيه این گونه بیان مىکند...« :پس
______________________________________________________
 .9استیس ،فلسفه هگل ،ج ،2ص.511
2. self-feeling

اتحاد عین و ذهن از دیدگاه صدرالمتألهین و هگل 921/

علم او به ذات خویش علم او به ماسوای ذات خویش در آغاز امر و ابتدای حدوث
عبارت است از قوه علم به ذات و قوه علم به ماسوای ذات و هر اندازه که قوه عاقله در
جهت فعلیت روبه شدت نهاد .معقوالت او نیز به همین نسبت در جهت فعلیت و

تحصل و وجود شدیدتر و قویتر گردد 9.بیش از عبارت فوق روشن مىشود که عقل در

این مرحله هیچگونه محتوایى بالفعل ندارد ،بنابراین هیچگونه اتحادی میان عقل و محتوا
یا معقوالت آن صورت نمىپذیرد.

َ
مدرک و مدرک در نظر هگل و
اگر بخواهیم عمدهترین وجه اختالف ،اتحاد ِ

مالصدرا را بیان کنیم ،باید بگو ییم این اتحاد در فلسفه مبتنى بر اصل وحدت ضدین
است .به عبارت دیگر تنها زمانى را مىتوان به وحدت کامل دست یافت که به ساحت
عقل رسیده باشیم و عقل مرحلهای از ذهن است که اصل امتناع و اجتماع متقابالن فراتر
رفته و بر طبق اصل وحدت ضدین عمل مىکند؛ اما صدرالمتألهین در کل فلسفه خود،
اصل امتناع اجتماع متقابالن را پذیرفته ،و بدون اینکه این اصل را نفى کند به اتحاد
َ
مدرک و مدرک معتقد مىشود.
ِ
صدرا با اتحاد ماده و صورت این کار را انجام داده است ،برهان ما دو صورت
مىباشد« :فان النفس فى مقام العقل الهیوالنى ماده المعقوالت وهى صور له».

2

در این عبارت مالصدرا ،نفس را در مقام عقل هیوالنى به منزله ماده و صورت
منتزعه را به منزله صورت آن ،مقرر مىکند.
با دقت در ترکیب ماده و صورت درمىیابیم که این ترکیب ،ترکیب حقیقى اتحادی
است به عبارتى دیگر ترکیب امر نامتحصل با امر محتصل است .با توجه به مطالب فوق
َ
مدرک و مدرک همچنان به
درمىیابیم چگونه صدرالمتألهین علىرغم اتحاد به وحدت ِ
اصل امتناع نقیضین معتقد بوده و هرگز در مباحث فلسفى خود ،از آن عدول نکرده و
______________________________________________________
 .9صدرالمتألهین ،الشواهد الربوبيه فى مناهج السلوکيه ،ص.232
 .2همو ،الحکمه المتعاليه فى االسفار االربعه ،ج  ،3ص.321
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واقعیت عینى و خارجى را از نظر دور نداشته است.
اما در مقابل هگل که تالش مىنمود که تا با از میان بردن حائل میان عین و ذهن
َ
َ
(مدرک و مدرک) شناخت حقیقت را امکانپذیر کند .با غفلت از تمایز میان مدرک
ِ
َ
مدرک و مدرک را تنها بانفى اصل
باالذات و مدرک بالعرض ،ناگز یر و وحدت کامل ِ

تناقض ممکن مىداشت .وی از طریق دستگاه فلسفى خود نشان مىدهد که عین و ذهن
َ
َ
(مدرک و مدرک) هر دو یک حقیقت واحد هستند (بدین معنى که عین (مدرک) چیزی
ِ
مدرک نیست .به همین جهت فلسفه وی در زمره مکاتب
جز تجلیات و نمود ذهن ِ

ایدئالیسم قرار مىگیرد ،مکاتب ایدئالیسم بر این باورند که جهان و همینطور تجربه
انسانى از جهان ،کار با تجسم ذهن است؛ اما در یادآوری اینکه در اینجا ،منظور هگل،

روح یا ذهن کلى است ،فلسفه وی از زمره ایدئالیسم مطلق رهایى یافته و نام ایدئالیسم
عینى به خود مىگیرد.
نتیجه
هگل بعد از کانت توانست تضادهایى که در فلسفههای پیشین بودند برطرف کند،
مکاتب فلسفى پیشین گروهى بر کثرت تکیه مىکردند گروهى بر وحدت ،گروهى
عقلگرا بودند گروهى تجربهگرا بودند.
هگل با ابطال شى فى نفسه ،وحدت شناسایى و هستى را اثبات مىکند در فلسفه
هگل غایت اساسى فلسفه چیره شدن بر تضاد عین و ذهن است .وی سرچشمه نیاز به
فلسفه را ،وجود تضاد مىداند؛ هگل همه این تضادها را به جدایى عین و ذهن یا مغایرت
َ
مدرک و مدرک مىداند و رسالت تاریخى فلسفه ،تجز یهوتحلیل دقیق این تضاد ونشان
ِ
دادن امکان جمع و یگانگى آنهاست.
به عقیده او هستى مستقل از عقل و آگاهى معنایى ندارد .هگل هر نوع اعتقاد به
ماده یا جوهر مادی که مستقل از ذهن وجود داشته باشد را غیرقابل توجیه و کل عالم

اتحاد عین و ذهن از دیدگاه صدرالمتألهین و هگل 999/

عینى را محصول سوژه (مدرک) مىداند.
َ
مدرک و مدرک
کل مکتب فلسفى هگل مبتنى بر وحدت عین و ذهن و اتحاد ِ

است .اصوال وی غایت فلسفه را چیره شدن و غلبه کردن بر این تضاد مىداند و تمام توان
خود را بهکار مىگیرد تا با نشان دادن وحدت عین و ذهن فرضیه شىء فى نفسه کانت را
باطل ساخته و بار دیگر جدایى میان شناسایى و هستى را از میان بردارد؛ اما
صدرالمتألهین غایت فلسفهاش اتحاد عاقل و معقول نیست و صرفا این بحث را در ادامه
بحث معقوالت مطرح کرده است و نگاه ابزاری به این بحث داشته است که برای تکامل
نفس بهره گیرد.
فقط بحث اتحاد عاقل و معقول نیست که صدرا ابزاری نگاه مىکند بلکه در تمامى
فالسفه مغرب زمین ،مباحث معرفتشناسى بسیار مهم است؛ اما در فالسفه مشرق
زمین مباحث معرفتشناسى ابزاری است؛ برای هدف نهایى بشر که همان قرب الهى
است.
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